
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ 
ΤΜΗΜΑ Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΕ0104 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Στρατηγική Διοίκηση και Σχεδιασμός 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 
μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 
Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 
σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 
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Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

Γενικού υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(URL) 

http://www.fme.aegean.gr/el/c/strategike-dioikese-kai-
skhediasmos 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες 
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση 
του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών 

σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και το Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές είναι σε θέση: 
• Να κατανοούν τι είναι στρατηγική και γιατί έχει σημασία 
• Να σκέφτονται στρατηγικά για μια επιχείρηση, την παρούσα θέση της, τη μακροπρόθεσμη 

κατεύθυνσή της, τους πόρους και τις ανταγωνιστικές της δυνατότητες, το διαμέτρημα της 
στρατηγικής της, καθώς και τις ευκαιρίες για την απόκτηση του διατηρήσιμου 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

• Να εκπονούν στρατηγική ανάλυση σε διάφορους κλάδους και να αναλύουν τις συνθήκες 
ανταγωνισμού και τις ανταγωνιστικές προκλήσεις στο παγκόσμιο περιβάλλον. 

• Να αναλύουν τη διαδικασία χάραξης και εκτέλεσης της στρατηγικής μιας επιχείρησης 



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα Στρατηγική Διοίκηση και Σχεδιασμός, εστιάζει στην θεωρία και πρακτική της στρατηγικής 
των επιχειρήσεων και φιλοδοξεί να δώσει το πλαίσιο μέσα από το οποίο ο φοιτητής θα μπορεί να 
αναγνωρίζει και να ανταποκρίνεται στις στρατηγικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι 
επιχειρήσεις. Το μάθημα ξεκινά με ένα σύνολο από βασικές έννοιες και όρους που θεωρούνται 
απαραίτητα για την κατανόηση του αντικειμένου της στρατηγικής και της στρατηγικής διαχείρισης. 
Στη συνέχεια παρουσιάζει μεθόδους και εργαλεία για τη στρατηγική ανάλυση μιας επιχείρησης, τη 
διερεύνηση ενός μεγάλου αριθμού στρατηγικών προβλημάτων, την δημιουργία εναλλακτικών 
στρατηγικών, και την διαμόρφωση σχεδίου υλοποίησης της στρατηγικής στο σύγχρονο 
επιχειρηματικό περιβάλλον. Μερικά από τα θέματα που πραγματεύεται είναι: πως η επιχείρηση 
μπορεί να τοποθετηθεί καλύτερα απέναντι στις δυνάμεις της αγοράς, πως μια επιχείρηση μπορεί να 
καινοτομήσει στρατηγικά και να "αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού" προς όφελός της, πως μια 
επιχείρηση μπορεί να δημιουργήσει τις μοναδικές εκείνες ικανότητες που είναι απαραίτητες για να 
επιτύχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και, διατηρήσει και βελτιώσει την θέση της στην αγορά. Τέλος, 
εστιάζει στο πώς αυτές οι στρατηγικές επιλογές 'δένονται' με τις καθημερινές δραστηριότητες της 
επιχείρησης, ώστε να δημιουργηθεί ένας οργανισμός με μεγάλη ικανότητα προσαρμογής στις 
προκλήσεις διαχρονικά. Παράλληλα, μέσα από την παρουσίαση μελετών περίπτωσης από τον 

• Να εφαρμόζουν τις έννοιες και τα αναλυτικά εργαλεία για την αξιολόγηση της κατάστασης 
μιας επιχείρησης 

• Να κατανοούν την ηθική και κοινωνικά υπεύθυνη διάσταση της στρατηγικής μιας 
επιχείρησης 

• Να αναγνωρίζουν τα σημεία-κλειδιά για την επιτυχή εκτέλεση της επιλεγμένης στρατηγικής 
και τα διαχειριστικά καθήκοντα που σχετίζονται με την εφαρμογή της ώστε να είναι σε θέση 
να προωθήσουν την ορθή εκτέλεση της στρατηγικής, και να λειτουργούν αποτελεσματικά ως 
μέλη μιας εκτελεστικής ομάδα. 

 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 
αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 
και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 
…… 
Άλλες… 
……. 

 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Ομαδική εργασία  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
 



Ελληνικό και διεθνή χώρο δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να κατανοήσουν τις πολύπλοκες 
διεργασίες που συντελούνται στο επιχειρηματικό περιβάλλον και να συμβάλλουν στην κριτική 
αξιολόγηση των διαφόρων μεθόδων και προσεγγίσεων που προτείνονται και εφαρμόζονται. 

1. Εισαγωγή - Βασικές έννοιες, ορισμοί και αντικείμενο της Στρατηγικής 
2. Τα εργαλεία της Στρατηγική Ανάλυσης Ι: Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος 
3. Τα εργαλεία της Στρατηγική Ανάλυσης ΙΙ: Ανάλυση Εσωτερικού Περιβάλλοντος, Πόροι & 

Ικανότητες 
4. Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα Ι: Ανάλυση και εναλλακτικές επιλογές 
5. Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα ΙΙ: Δημιουργία και αξιολόγηση 
6. Στρατηγική Ανάλυση στην Πράξη: Συμπεράσματα από μελέτες περίπτωσης 
7. Υλοποίηση Στρατηγικής Ι: Οργάνωση και Δομές 
8. Υλοποίηση Στρατηγικής ΙΙ: Συστήματα ελέγχου 
9. Υλοποίηση Στρατηγικής ΙΙΙ: Η Διαχείριση της Στρατηγικής Αλλαγής 
10. Υλοποίηση Στρατηγικής: Συμπεράσματα από μελέτες περίπτωσης 
11. Ειδικά θέματα Στρατηγικής για ΜΜΕ 
12. Σύγχρονες Τάσεις στη Στρατηγική Διοίκηση 
13. Σύνοψη - Παρουσιάσεις εργασιών 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο. H διδασκαλία του μαθήματος 
βασίζεται σε διαλέξεις και παρουσίαση/συζήτηση μελετών 
περίπτωσης. Η ενεργός συμμετοχή των φοιτητών είναι 
απαραίτητη και βοηθά στη κατανόηση των βασικών εννοιών 
και εργαλείων του μαθήματος. Παράλληλα, μέσα από την 
παρουσίαση μελετών περίπτωσης από τον διεθνή χώρο 
δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να κατανοήσουν τις 
πολύπλοκες διεργασίες που συντελούνται στο 
επιχειρηματικό περιβάλλον και να συμβάλλουν στην κριτική 
αξιολόγηση των διαφόρων μεθόδων και προσεγγίσεων που 
προτείνονται και εφαρμόζονται για τη στρατηγική διαχείριση 
της τεχνολογίας. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 
και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 
ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, 
Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 
Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας 
/ εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 
κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 
φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 
Διαλέξεις 39 
Μελέτη και Ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

20 

Εκπόνηση μελέτης (project) 20 
Συγγραφή εργασίας 28 
Μη καθοδηγούμενη μελέτη 30 
Εξετάσεις 3 
  
  
  
Σύνολο Μαθήματος  140 

 



με τις αρχές του ECTS 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου οι οποίες 
περιλαμβάνουν ερωτήσεις (ανάπτυξης) γνώσης και 
κατανόησης του περιεχομένου του μαθήματος, καθώς και 
επίλυση προβλημάτων.  
Οι εξετάσεις διενεργούνται στην ελληνική γλώσσα. 
Η βαθμολόγηση γίνεται ως εξής: 
1. Τελική εξέταση: 70%  
2. Ομαδική εργασία: 30%  
Προϋπόθεση για τον υπολογισμό του συντελεστή των 
εργασιών είναι το 5/10 στις τελικές γραπτές εξετάσεις. 
Η εργασία στοχεύει στην περαιτέρω εμβάθυνση και 
εξοικείωση των φοιτητών με τα θεωρητικά ζητήματα που 
αναλύονται στις διαλέξεις και στην πρακτική εφαρμογή (case 
studies). Όλες οι εργασίες παραδίδονται στη διδάσκουσα σε 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ μορφή. Οι εργασίες μπορούν να αφορούν (α) 
στη Στρατηγική Ανάλυση μιας επιχείρησης όπου οι φοιτητές 
θα μπορούν να έχουν πρόσβαση για την αξιολόγηση της 
υπάρχουσας στρατηγικής της, ή (β) σε παρουσίαση 
ξενόγλωσσης μελέτης περίπτωση ή επιστημονικού άρθρου 
από τη διεθνή βιβλιογραφία. Τα θέματα των εργασιών 
ορίζονται κατόπιν συνεννόησης με τη διδάσκουσα. 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
Η διδασκαλία του μαθήματος βασίζεται στα εξής εγχειρίδια: 
1.Β. Παπαδάκης: Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία, Τόμος Α: Θεωρία, 
Εκδόσεις Μπένου, (Ε΄ Έκδοση), Αθήνα 2007. 
2.Thompson, A. Strickland, A.J. & Gamble, J.E. (2010) Σχεδιασμός και Υλοποίηση Επιχειρησιακής 
Στρατηγικής, 16η Αμερικανική Έκδοση, 1η Ελληνική Έκδοση, Επιστημονική Επιμέλεια: Γ. Πολλάλης, 
Εκδόσεις Utopia. 
 
Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 
•Johnson G. and K. Scholes, Exploring Corporate Strategy: Text and Cases, London, Prentice Hall 
Europe, 2002, sixth edition.  
•Grant R.M., Contemporary Strategy Analysis: Concepts, Techniques Applications, Blackwell Business, 
2001, Fourth Edition. 

 
 

 

 


